
 يــرآؤون كسـالى قـاموا الصـالة إلـى قـاموا وإذا(( إن المنـافقين يخـادعون اهللا وهـو خـادعهم تتمـة فوائـد اآليـة: 

؛ لكن هل تقبل مـنهم صـالم ؟ ال ، ال  ومن فوائدها: أن املنافقني يصلون . قليال )) إال اهللا يذكرون وال الناس

 يـــأتون وال وبرســـوله بـــاهللا كفـــروا أنهـــم إال نفقـــاتهم مـــنهم تقبـــل أن مـــنعهم (( ومـــاتقبـــل ؛ ألن اهللا تعـــاىل قـــال: 

مع أن النفقـة نفعهـا متعـدي ومـع ذلـك ال تقبـل فكيـف  كارهون )) وهم إال ينفقون وال كسالى وهم إال الصالة

العبادة اليت نفعهـا غـري متعـدي فإـا مـن بـاب أوىل أن ال تقبـل ؛ فصـالم ال تقبـل ؛ لكـنهم هـم يصـلون ، يصـلون 

ومـــن  ومـــن فوائـــدها: أنـــه إذا أدوا الصـــالة مـــراءاة يؤدوـــا بكســـل ، بكســـل وبـــرودة وعـــدم نشـــاط . مـــراءاة للنـــاس .

ن مــن أدى الصــالة علــى وجــه الكســل ففيــه شــبه باملنــافقني ؛ فاحــذر أن تكــون مشــاا باملنــافقني ، أدي فوائــدها: أ

الصــالة بفــرح وســرور ، و واهللا إن املــؤمن حقــا ليفــرح إذا أقبــل إىل الصــالة ألنــه ســوف يقــف بــني يــدي اهللا يناجيــه ، 

وجــل ومناجاتــه ؛  مــا بالــك مبالقـاة اهللا عــزوإذا كـان الواحــد منــا يفـرح أنــه يالقــي صـديقه وخليلــه ويعــد لــذلك عـدة ف

شــك مشــابه للمنــافقني يف هــذه اخلصــلة ؛  وهلــذا إذا رأيــت مــن نفســك كســال يف الصــالة فــام نفســك ، فأنــت بــال

وجـــل ، ال تتهـــاون ، ألنـــه رمبـــا يكـــون عنـــدك التهـــاون اآلن ـــاون  لكـــن اـــم نفســـك ، عـــدل مســـريتك إىل اهللا عـــز

ومــن فوائــدها: أن مــن راءا النــاس بعملــه الصــاحل ففيــه  صــالة عنــدك أثقــل الشــيء .بســيط لكــن يــزداد حــىت تكــون ال

شـــبه ممـــن ؟ مـــن املنـــافقني ؛ والريـــاء بابـــه واســـع ، لـــيس يف الصـــدقة أو الصـــوم أو احلـــج ، ال ، أوســـع مـــن هـــذا حـــىت 

تص بالعبـادات احملضـة اإلنسان لو أنه لبس ثيابا رثة ليظهر للناس مظهر الزاهد فهو مرائي ؛ وهلذا تظـن أن الريـاء خيـ

، قد يكون يف أي شيء ، كل شيء تظهر للناس أنك تتقرب بـه إىل اهللا لـرياك النـاس فإنـه ريـاء ـ والعيـاذ بـاهللا ـ ريـاء 

( أنــا أغنــى الشــركاء عــن الشــرك مــن عمــل عمــال أشــرك فيــه حمــبط للعمــل ؛ ألن اهللا يقــول يف احلــديث القدســي: 

ا حنـن املضـطرون إليـه وهـو يف غـىن كامـل عنـا ؛ فـإذا أشـركنا بـاهللا ـ نعـوذ بـاهللا اهللا غـين عنـ معي غيري تركته وشـركه )

ومــن فوائــدها: التحــذير مــن  مــن الشــرك ـ إذا أشــركنا بــه أحــدا فإنــه لــن يقبلــه منــه ، هــو أغــىن الشــركاء عــن الشــرك .

 عــك ويضــرك هــو اهللا عــزه ، النــاس ينفعونــك ؟ ال ، وال يضــرونك ، إمنــا الــذي ينفترائــي النــاس ليــمــراءاة اإلنســان ، 

ال ــتم بالنـاس مــدحوك أو قــدحوا  (( ومــا بكـم مــن نعمــة فمـن اهللا ثــم إذا مســكم الضـر فإليــه تجـأرون ))وجـل 

وجـــل ، أبعـــد بعـــدا تامـــا عـــن الريـــاء ؛ ولكـــن هنـــا مســـألة وهـــو أن  فيـــك ، أهـــم الشـــيء أن تنظـــر إىل رضـــى اهللا عـــز

إن حســنت صــالتك فقــد راءيــت ، وهــو بعيــد عــن هــذا ، الشــيطان يــأيت اإلنســان فيقــول إن صــليت فقــد راءيــت و 

الشــيطان  ثبطــاتمــن مفهــل يــرتك حتســني الصــالة خوفــا مــن ذلــك ؟ أو يــرتك العبــادة خوفــا مــن ذلــك ؟ ال ، هــذا 

لإلنســان ؛ ولكــن لينشــق طريقــه وليســتمر وليســتعن بــاهللا مــن الشــيطان الــرجيم وال يلتفــت إىل هــذه الوســاوس ؛ ألن 

؛ مث أيضـا ، فـال تـرتك العبـادة مـن أجـل  نعبـد اهللا ألنـه عصـى اهللا فرييـد أن يعصـي النـاس رـمالشـيطان يتمـىن أن ال 



إن برأ على ذلك أنك حتسنها من أجل رؤية الناس إياك فإن كنت طالب علم يقتدى فألنـك حتسـنها مـن أجـل أن 

آلـه وسـلم كـان إذا أتـاه وفـد يقتدي الناس بك ، وتكون يف هذه احلال عابدا معلمـا ، فـإن الرسـول صـلى اهللا عليـه و 

يقـوم يصـلي عليـه ، ويقـول فعلـت  كـييطلب منه أن يبني له كيفية الصالة يقـول صـل معنـا وكـان يصـعد علـى املنـرب  

 ومن فوائدها: أن ذكر اهللا تعاىل عنـد املنـافقني قليـل ؛ هذا لتأمتوا يب ولتعلموا صاليت ؛ وذا تطرد الشيطان عنك .

قلـــب واللســـان واجلـــوارح فهـــم ال يـــذكرون اهللا إال قلـــيال حـــىت بـــاجلوارح الظـــاهرة الـــيت تظهـــر وقلنـــا إن الـــذكر يكـــون بال

ومن فوائدها: أنك إذا رأيت من نفسك قلة يف ذكر اهللا فإن فيك شـبها باملنـافقني  للناس ال يذكرون اهللا إال قليال .

ا وعلـى جنـوم ؛ ومـا يضـرك إذا ذكـرت اهللا ؛ وهلذا وصف اهللا املؤمنني أويل األلبـاب بـأم يـذكرون اهللا قيامـا وقعـود

، هل اللسان يتعـب ؟ لـيس هنـاك عضـو كاللسـان يف عـدم التعـب ، فـإذا كـان كـذلك فـأكثر مـن ذكـر اهللا ، ويـروى 

عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه رجـال جـاءه وقـال:  يـا رسـول اهللا إن شـرائع اإلسـالم قـد كثـرت علـي ، يعـين 

 يعـين أدم ذكـر اهللا . ( ال يـزال لسـانك رطبـا مـن ذكـر اهللا )الرسـول عليـه الصـالة والسـالم: وقد كـربت ، فقـال لـه 

 هــؤالء إلــى ال ذلــك بــين (( مذبــذبينتفســري اآليــة:  ومـن فوائــدها: أن املنــافقني يــذكرون اهللا ؛ لكـن ذكــرهم قليــل .

(( مذبــذبين بــين ذلــك ال إلــى : مث قــال اهللا تبــارك وتعــاىل ســبيال )) لــه تجــد فلــن اهللا يضــلل ومــن هــؤالء إلــى وال

(( مذبـذبين بـين ذلـك أي مرددين ، يرددهم الشيطان مـرة هنـا ومـرة هنـا  هؤالء وال إلى هؤالء )) (( مذبذبين ))

يعــين ال إىل املــؤمنني  وال إىل املنــافقني ، هــم يف الظــاهر مســلمون ويف البــاطن كــافرون ، فهــم إذا  ال إلــى هــؤالء ))

كمـا مـر ، فهـم ـ والعيـاذ   (( ألـم نكـن معكـم ))معكم وإذا جاءوا إىل املسلمني قالوا إنـا معكـم  أتوا الكفار قالوا إنا

(( ونقلــب أفئــدتهم بــاهللا ـ مذبــذبني ال يســتقرون علــى الظــاهر ، وهــذا ألــم مل يؤمنــوا أول مــرة كمــا قــال تعــاىل: 

ا احـذر أن ال تقبـل احلـق إال مـرتددا وهلـذ ؛ وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ))

، إذا مل تقبـل  وآمن خوفا من أن يقلـب فـؤادك وبصـرك، احذر من هذا ، البد مىت بان لك احلق فقل مسعا وطاعة 

احلـق بــأول مــرة ؛ ومــن هــذا أو قريــب منــه مــا يفعلــه بعــض النــاس اآلن إذا قلــت إن الرســول أمــر بكــذا أو إن اهللا أمــر 

بكـذا قـال هـل األمـر للوجـوب ؟ كأنـه يقـول إذا مل يكـن للوجـوب فلـن أفعـل ، وهـذا غلـط ، إذا مسعـت اهللا يــأمر أو 

تحباب أو للوجـوب ؛ وإمنـا يسـأل عـن واجـب أو مسـتحب إذا ضـيع الرسول يأمر قل مسعنا وأطعنا سـواء كـان لالسـ

اإلنســان هــذا األمـــر وتــرك ، حينئـــذ ال حــرج عليـــه أن يقــول هــل هـــو واجــب فأقضـــيه أو غــري واجـــب فــال آمث بعـــدم 

القضــاء ؛ أمــا قبــل أن تفعــل فــإن متــام العبوديــة أن تقــول مسعنــا وأطعنــا ؛ مث إن كــان واجبــا فقــد حصــلت علــى ثــواب 

إبراء الذمة وإن مل يكن واجبا حصلت على خري وثواب فلن تنـدم ؛ لكـن النـدم أن تـرتدد وتقـول هـل هـو الواجب و 

واجــب أو ال ؟ وال أعلــم أن الصــحابة رضــي اهللا عــنهم ســألوا الرســول عليــه الصــالة والســالم حــني يــأمرهم أواجــب 



ى مـع زوجهـا مـع مغيـث قالـت إن كنـت ذلك أم سنة إال يف قضية واحدة يف قصة بريرة فإن الرسول ملا أمرها أن تبقـ

تــأمرين فســمعا وطاعــة ، ومل تقــل إن كنــت تــأمرين علــى ســبيل الوجــوب ، إن كنــت تــأمرين فســمعا وطاعــة وإن كنــت 

تشـري علــي فــال حاجــة إليـه ؛ وكانــت بريــرة أعتقــت وإذا أعتقـت الزوجــة ختــري بــني البقـاء مــع زوجهــا وفســخ النكــاح ، 

 عليــه وآلــه وســلم قــال إن شــئت بقيــت مــع الــزوج وإن شــئت افســخي النكــاح ، فلمــا أعتقــت خريهــا النــيب صــلى اهللا

فاختارت الفسخ ؛ وإمنا خريها الشارع ألا اآلن ملكت نفسها ملكا تاما وكانت حـني العقـد مملوكـة ال تصـرف هلـا 

زوجهـــا ؛ فاختـــارت الفســـخ ، اختـــارت نفســـها ؛ فكـــان جعـــل هلـــا اخليـــار  اذنفســـها ؛ أمـــا اآلن فقـــد حتـــررت وهلـــيف 

( أال تعجبـون يالحقها يف أسواق املدينة يبكي يريد أن ترجع فكان الرسول عليه الصالة والسالم يتعجـب ويقـول: 

شــواهد كمــا يقولــون ،  ا حــق أن نعجــب ؛ ألن العــادة أن ؟ وهــذ مــن حــب مغيــث لبريــرة وبغــض بريــرة لمغيــث )

، كـامرأة ثابـت بـن قـيس املشـهود لـه اجلنـة جـاءت تتبـادل الـبعض الـبعض أو احملبـة ؛ لكـن هـذه ـ سـبحان اهللا ـ أبـت 

الرســول عليــه الصــالة والســالم تطلــب املخالعــة وقالــت إين ال أعيــب عليــه يف خلــق وال ديــن ولكــين أكــره الكفــر يف 

؛ فــاهلم أننــا  اإلســالم ، حــىت أمــر الرســول عليــه الصــالة والســالم أن خيالعهــا وتــرد عليــه حديقتــه ؛ فهــذا مــن العجــب

نعلــم أن الصــحابة راجعــوا الرســول عليــه الصــالة والســالم يف أمــره وقــالوا هــل هــو علــى ســبيل اإللــزام يــا  نقــول إننــا ال

رســول اهللا أو علــى ســبيل التطــوع أبــدا ؛ فلــتكن كالصــحابة ، قــل مسعنــا وأطعنــا وامحــد اهللا أن اهللا عزوجــل شــرع لــك 

فكـــان قيامـــك بـــه بدعـــة ال يزيـــدك إال ضـــالال  هـــذا األمـــر ، امحـــد اهللا أن اهللا شـــرعه ؛ ألنـــه لـــو ال أن اهللا شـــرعه لـــك

 (( ال إلـى هـؤالء وال إلـى هـؤالء مذبـذبين )) (( ومـن يضـلل اهللا فلـن تجـد لـه ســبيال ))وبعـدا مـن اهللا ؛ يقـول: 

اجلملــة هــذه شــرطية وفيهــا إشــكال ، وهــي أن " مــن " الشــرطية حســب مــا نعــرف جتــزم الفعــل ؛ وإشــكال آخــر أن 

يعــين هـو جمــزوم لكــن   ال يكـون جمــرورا ، وهنـا مكســور فهــذان إشـكاالن ؛ نعــم حيـىي ؟ الفعـل ال يلحقــه الكسـر يعــين

كســر كســر عــارض اللتقــاء الســاكنني ؛ واإلشــكال الثــاين ؟ نفســه ؛ ال مــا هــو نفســه ، هــل اجلــار يــدخل الفعــل ؟ 

 د لـه سـبيال ))(( فلـن تجـيعين ليست كسرة إعـراب ؟ نعـم وإمنـا ... مـن التقـاء السـاكنني ؛ أمـا اجلـواب هـو قولـه: 

ومـن يضـلل اهللا فلـن  ((يعين أي إنسان يكتب اهللا له الضاللة فلن جتد له سبيال إىل اهلداية ، سبيال يعـين طريقـا ، 

وهؤالء املنافقون قد أضلهم اهللا فلن جتد هلدايتهم سبيال ـ والعياذ باهللا ـ ؛ ولكن رمبـا ميـن اهللا علـى  تجد له سبيال ))

(( قـــل أبـــاهللا وآياتـــه ورســـوله كنـــتم تســـتهزئون ال تعتـــذروا قـــد كفـــرتم بعـــد تعـــاىل: بعضـــهم فيهتـــديهم كمـــا قـــال 

 إلـى وال هـؤالء إلـى ال ذلـك بين (( مذبذبينفوائد اآليـة:  . إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة ))

مـن فوائـد هـذه اآليـة الكرميـة: أن حـال املنـافقني الـرتدد بـني الكفـر  . )) سـبيال لـه تجـد فلن اهللا يضلل ومن هؤالء

واإلميان ؛ لكن احلكم عليهم أم كفار ، احلكم عليهم يف اآلخرة أم كفـار ؛ أمـا يف الـدنيا فعلـى ظـواهرهم ؛ ألن 



ر فـاعلم أن فيـك ومن فوائدها: أنك إذا رأيت نفسك مرتددا بـني القبـول واإلنكـا األحكام يف الدنيا على الظواهر .

شبها من املنافقني ؛ ألن املؤمن ال ميكن أن يكـون مـرتددا وال أن يكـون هلـم اخلـرية فيمـا قضـى اهللا ورسـوله كمـا قـال 

ــرة مــن أمــرهم ))تعــاىل:  بــل ال  (( ومــا كــان لمــؤمن وال مؤمنــة إذا قضــى اهللا ورســوله أمــرا أن يكــون لهــم الخي

أن الطمأنينــة واالســتقرار أمــر مطلــوب ؛ وهلــذا جنــد أشــد النــاس اســتقرارا ومــن فوائــدها:  يــرتددون يقبلــون وينقــادون .

ومـن فوائـدها: أن مـن أضـله اهللا فلـن يسـتطيع أحـد ؟  (( بلى ولكن ليطمئن قلبي ))وطمأنينة هم مؤمنون ، قال: 

نـا لـه: هـل منـع فإن قـال قائـل: ملـاذا يضـلل اهللا فالنـا ويهـدي فالنـا ؟ قل . (( ومن يضلل اهللا ))أن يهديه ؛ لقوله: 

هذا الذي منع هدايته هل منعه ظلما أو عدال ؟ اجلـواب عـدال الشـك ، وتفضـل علـى اآلخـر فهـداه ؛ فهـو مل مينـع 

أحدا حقه وإمنا تفضل على هذا فهداه ؛ مث اعلـم أنـه لـن يكـون اإلضـالل إال لسـبب مـن العـدل ؛ لقـول اهللا تعـاىل: 

(( ونقلـب أفئـدتهم وأبصـارهم كمـا لـم يؤمنـوا بـه أول مـرة تعـاىل:  وكمـا قـال (( فلما أزاغـوا أزاغ اهللا قلـوبهم ))

فلو أم آمنوا أول مرة واستقاموا على الطريق مل يضلهم اهللا ، مل يضلهم اهللا أبدا ؛ وذا نعرف أن حـديث ابـن  ))

عليــه ( إن أحــدكم ليعمــل عمــل أهـل الجنــة حتــى ال يكــون بينـه وبينهــا إال ذ راع فيســبق مسـعود رضــي اهللا عنـه 

أنــه لــيس املــراد أنــه ال يكــون بينــه وبــني اجلنــة إال ذراع حبســب عملــه  الكتــاب فيعمــل عمــل أهــل النــار فيــدخلها )

لكنـه ال يكــون بينــه وبــني اجلنـة ذارع حبســب أجلــه ؛ ألنــه لـو كــان عملــه أوصــله إىل أن ال يكـون بينــه وبــني اجلنــة إال 

( إن الرجــل ليعمــل عمــل أهــل الجنــة ء يف احلــديث اآلخــر كمــا جــاســد  حذراع مــا خذلــه اهللا أبــدا ؛ لكنــه يف قلبــه 

وهــذا التأويــل متعــني أن نقــول حــىت مــا يكــون بينــه وبينــا إال ذراع باعتبــار  فيمــا يبــدوا للنــاس وهــو مــن أهــل النــار )

ومــن فوائــدها:  األجــل يعــين حــىت إذا قــرب أجلــه وقــارب املــوت أظهــر وأعلــن أنــه مــن أهــل النــار ـ والعيــاذ بــاهللا ـ .

وعليــه (( ومــن يضــلل اهللا فلــن تجــد لــه ســبيال )) وجــل يف طلــب اهلدايــة ؛ لقولــه:  اإلشــارة إىل اللجــوء إىل اهللا عــز

فــإذا دعونــا أحــدا إىل احلــق ولكنــه أىب وتــردد فإننــا نلجــأ  إىل اهللا أن يهديــه ألن اهللا علــى كــل شــيء قــدير ، وكــم مــن 

لقــوم فكــانوا أصــلح القــوم ؛ ومــا عمــر بــن اخلطــاب الرجــل أنــاس كــانوا أشــقى القــوم فصــاروا أســعد القــوم ، وأفســد ا

الثاين من أتباع الرسول عليه الصالة والسالم ما أمره ببعيـد ، خالـدين الوليـد ، عكرمـة بـن أيب جهـل ، ويـش حـاهلم 

يف أحــد ؟ كفــار معــادون لإلســالم يريــدون القضــاء علــى أهــل اإلســالم ، يريــدون قتــل الرســول عليــه الصــالة والســالم 

الصحابة ومع ذلك كانوا بعد هـذا ، أيـش كـانوا ؟ كـانوا قـادة وكـانوا شـجعانا يف نصـرة اإلسـالم وهزميـة الكفـار  وقتل

؛ فاهللا سبحانه وتعاىل يهدي من يشاء ؛ فإذا علم اهللا يف قلب اإلنسان خريا ـ ونسـأل اهللا أن جيعـل قلوبنـا وقلـوبكم 

 يـؤتكم خيـرا قلـوبكم في اهللا يعلم إن األسرى من أيديكم في لمن قل النبي أيها (( ياهكذا ـ هداه لإلسالم ، 

فإذا علـم اهللا مـن قلـب العبـد اخلـري وفقـه لـه وهـداه حـىت وإن  رحيم )) غفور واهللا لكم ويغفر منكم أخذ مما خيرا



 هـذه نكــرة (( ومـن يضـلل اهللا فلـن تجـد لـه سـبيال )) (( سـبيال ))ضـل فالعاقبـة اهلدايـة ، العاقبـة أن اهللا يهديـه ؛ 

فــتعم كــل ســبيل ال ميكــن أن يكــون ســبيال ملــن أراد اهللا ضــالله ،  (( فلــن تجــد لــه نصــيرا ))يف ســياق ؟ النفــي ، 

  نسأل اهللا أن يهدينا وإياكم صراطه املستقيم وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا .

  سؤال عن كون املنافقني قد يذكرون اهللا بألسنتهم وجوارحهم ؟ السائل :

يف قلـــوم بعـــض الشـــيء ؛ أمـــا اإلميـــان ذكـــر اللســـان واجلـــوارح مـــا فيـــه إشـــكال ، ذكـــرهم اهللا  ينقـــدحرمبـــا  الشـــيخ :

الذي ... ذكر بالقلب ؛ قـد ينقـدح يف ذهنـه هـذا ؛ باللسان واجلوارح ما فيه إشكال ؛ لكن ذكر اهللا بالقلوب وهو 

  . (( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ))وهلذا قال: 

  ؟  هل جيب قتل املنافقني السائل :

مـن علــم نفاقـه فـال ، نفاقــه ظـاهرا ؛ لكــن إذا علمنـا مـن رجــل أن هـذا يــذهب منـا مـن عنــد اـالس الــذكر  الشـيخ :

يــروح إىل الكفــرة والفســقة ويكــون معهــم ؛ وهلــذا مــن علــم نفاقــه وجــب قتلــه ؛ وهــل تقبــل توبتــه أو ال علــى خــالف 

والســالم يعلــم بعــض املنــافقني يعلمهــم علمــا يقينــا  بــني العلمــاء ، والصــحيح أــا تقبــل ؛ لكــن الرســول عليــه الصــالة

وهـذه  ( ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصـحابه )لكنه مل يقتلهم خوفا من التنفري عن اإلسالم ؛ وهلذا قـال: 

نكتــة جيــب الــتفطن هلــا أننــا إذا علمنــا نفــاق شــخص وجــب أن جنــري عليــه أحكــام الــردة وال نقــل كمــا قــال الرســول 

  هلذه الفائدة العظيمة .وآله وسلم ؛ أما النيب عليه الصالة والسالم فإن له أن ميتنع عن قتلهم صلى اهللا عليه 

  سؤال عن كيفية االستدالل على صفات اهللا تعاىل باألفعال ؟ السائل :

كل فعل يطلق عليه ، كل فعل يشتق منه الصفة ؛ معلوم باب األفعال ، كل فعـل يشـتق منـه صـفة ؛ فـإذا  الشيخ :

  فيها ... االستهزاء . (( اهللا يستهزئ بهم )) قال:

  سؤال عن اللعن وهل يكون صفة هللا ؟ السائل :

  نعم اهللا يلعن نقول إنه العن من يستحق اللعن ، ونقول إن لعنة اهللا على املستحق هلا . الشيخ :

  ؟ (( مذبذبين بين ذلك .. ))سؤال عن قوله تعاىل:  السائل :

  يفسرها بقوله أي بني ذلك احلال وهي أم تارة مع الكفار وتارة مع املؤمنني . (( بين ذلك )) الشيخ :

  كيف كان الصحابة رضي اهللا عنهم يعلمون أن األمر للوجوب أو لالستحباب ؟ السائل :

األوامر بـني أيـديهم ، املهـم أنـك أول مـرة ال تسـأل ، وكمـا قلـت لكـم إذا وقـع الشـيء إذا وقعـت املخالفـة  الشيخ :

إذا صـار فيـه ... مشــقة فـال بـأس بالبحــث ألجـل أن يسـقط عــن اإلنسـان ؛ أمـا مــن أول  بـأس يف البحــث ، أو فـال

  .ردد ت فيه ما يقول افعل كذا ، الرسول أمر بكذا ، هل هو للوجوب أو االستحباب ، هذا الشك



ي عنـه ؛ كـذلك أيضـا أنا أخربك عن نفسي ، أقول هذا منهي عنـه ، وذكـرت لـك التحـرمي وأقـول هـذا منهـ الشيخ :

ه ؛ إذا كنــت ســـامعا دائمــا يلحــون علــى اإلنســان يلحــون عليــه هــو حـــرام ؟ أقــول ــى عنــه الرســول أو ــى اهللا عنــ

  . مطيعا حقا

  سؤال عن نوع اخلطابات اليت يف القرآن هل هي عامة أم بعضها خاص وبعضها عام ؟ السائل :

املوجـه مـن اهللا إمـا أن يقـوم الـدليل علـى أنـه عـام للرسـول ولغـريه حنن ذكرنا القاعدة يف هذا ، قلنا اخلطـاب  الشيخ :

أو أنــه خــاص بالرســول أو لــيس هنــاك دليــل ال يف هــذا وال يف هــذا ، فقــد اختلــف األمــة هــل يشــمل األمــة أو ال ؛ 

  والصحيح أنه يشمل األمة إما عن طريق اللفظ أو عن طريق احلكم .

  يشاء ويهدي من يشاء ؟سؤال عن كون اهللا تعاىل يضل من  السائل :

(( اهللا نعم القلب ، يهدي من كان حمال قابال للهداية ويضل من كان حمال قابال للضـالل ، وهـذا كقولـه:  الشيخ :

  .أعلم حيث يجعل رسالته )) 

 أتريـدون المـؤمنين دون مـن أوليـاء الكـافرين تتخـذوا ال آمنـوا الـذين أيها (( ياأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 الـذين نصـيرا إال لهـم تجـد ولـن النـار مـن األسـفل الـدرك فـي المنافقين إن مبينا سلطانا عليكم هللا تجعلوا أن

 أجــرا المــؤمنين اهللا يــؤت وســوف المــؤمنين مــع فأولئــك هللا ديــنهم وأخلصــوا بــاهللا واعتصــموا وأصــلحوا تــابوا

  . ))عليما  شاكرا اهللا وكان وآمنتم شكرتم إن بعذابكم اهللا يفعل عظيما ما

أعـوذ بـاهللا مـن الشـيطان  المـؤمنين )) . دون مـن أوليـاء الكـافرين تتخذوا ال آمنوا الذين أيها (( ياتفسري اآلية: 

المـؤمنين )) (( يـا  دون مـن أوليـاء الكـافرين تتخـذوا ال آمنـوا الـذين أيهـا (( يـاالرجيم ؛ قال اهللا تبـارك وتعـاىل: 

سـبق الكـالم علـى مثـل هـذا التعبـري ، وذكرنـا أن تصـديره بالنـداء يفيـد التنبيـه وأن تفسـريه ـذا  أيها الـذين آمنـوا ))

 أيهــا (( يــاالوصــف ـ وصــف اإلميــان ـ يــدل علــى أن امتثالــه مــن مقتضــيات اإلميــان وأن خمالفتــه نقــص يف اإلميــان ؛ 

أي ال جتعلـوهم أوليـاء ؛ ألن " اختـذ " مبعـىن جعـل  المـؤمنين )) دون مـن أوليـاء الكـافرين تتخذوا ال آمنوا الذين

أي جعلــه خلــيال لــه ، ال جتعلـوهم أوليــاء أي تتولــوم وتثقــون  (( واتخــذ اهللا ابــراهيم خلـيال ))، ومنـه قولــه تعــاىل: 

م وتناصروم وتعلقون أعمالكم ـم مـن دون املـؤمنني ؛ ألن بعـض املـؤمنني ضـعيف اإلميـان ضـعيف التوكـل علـى 

فيعتمــد علــى هـــؤالء الكفــار لقـــوم ويتــوالهم ويـــرى أن املــؤمنني ال يبلغـــون م ... ، وهــذا الشـــك إنــه نقـــص يف  اهللا

(( مـن دون  وقولـه:(( أيبتغـون عنـدهم العـزة فـإن العـزة هللا جميعـا )) اإلميان والتوكل ، وقد سبق قول اهللا تعـاىل: 

؟ قـال االسـتفهام مبعـىن اإلنكـار  كم سلطانا مبينـا ))(( أتريدون أن تجعلوا هللا علي أي من سواهم . المؤمنين ))

(( علــيكم ســلطانا أي تصــريوا لــه  (( أن تجعلــوا هللا ))يعــين أتريــدون باختــاذكم الكــافرين أوليــاء مــن دون املــؤمنني 



أي حجــة بينــة واضــحة ؛ ألن كــونكم مــؤمنني يقتضــي أن تتولــوا املــؤمنني ال الكفــار ؛ فــإذا عــزلتم عــن هــذا  مبينــا ))

 (( يـافوائـد اآليـة الكرميـة:  اجب إىل مواالة الكفار فقد جعلتم هللا عليكم سلطانا مبينا تستحقون به عقوبة اهللا .الو 

 مبينـا )) سـلطانا علـيكم هللا تجعلـوا أن أتريـدون المؤمنين دون من أولياء الكافرين تتخذوا ال آمنوا الذين أيها

مي اختـاذ الكـافرين أوليـاء ؛ ألن اهللا ـى عـن ذلـك يف قولـه: (( ال يف هذه اآلية الكرمية مـن الفوائـد: دليـل علـى حتـر  .

ومـن فوائـدها: أنـه ال جتتمـع  . (( أتريـدون أن تجعلـوا هللا علـيكم سـلطانا مبينـا ))تتخذوا )) وحـذر منـه يف قولـه: 

اختـــذوهم هـــم وال يعـــين ذلـــك أـــم لـــو  (( مـــن دون المـــؤمنين ))واليتـــان ، واليـــة الكفـــار وواليـــة املـــؤمنني ؛ لقولـــه: 

يعـــين أنكـــم إن اختـــذمت الكفـــار أوليـــاء  (( مـــن دون المـــؤمنين ))واملـــؤمنني أوليـــاء جـــاز ذلـــك ؛ بـــل نقـــول إن قولـــه: 

أن اهللا سـبحانه وتعـاىل لـه سـلطان وحجــة علـى مـن خـالف أمـره ، ويــدل ومـن فوائــدها:  عـدلتم عـن واليـة املـؤمنني .

فهنــا مل يرسـل الرســل صــارت  علــى اهللا حجــة بعــد الرسـل ))(( لــئال يكــون للنـاس هلـذا حــني ذكـر إرســال الرسـل: 

ومـن فوائـدها: وجـوب  احلجة للناس على اهللا ، وإذا أرسل الرسل وبينت األحكام صارت احلجة هللا على املـؤمنني .

مــواالة املـــؤمنني ومناصـــرم ؛ ألن املـــؤمنني إخـــوة فمـــا أصـــاب أحـــدهم فقـــد أصـــاب اآلخـــر ، ومـــا حصـــل مـــن ضـــرر 

(( إن المنـــافقين فـــي الـــدرك تفســـري اآليـــة الكرميـــة:  املـــؤمنني إزالتـــه حســـب احلـــال واإلمكـــان . وجـــب علـــى مجيـــع

وصـلة هـذه اآليـة  (( إن المنـافقين فـي الـدرك األسـفل مـن النـار )) . األسفل من النار ولن تجد لهـم نصـيرا ))

افقني ، واملنــافقون هــم الــذين اختــذوا بــاليت قبلهــا هــي أن الــذين اختــذوا الكــافرين أوليــاء مــن دون املــؤمنني يشــبهون املنــ

الكــافرين أوليــاء مــن دون املــؤمنني فمــن اختــذهم فقــد شــابه املنــافقني ، واملنــافقون لــيس هلــم حــظ يف اآلخــرة إطالقــا ؛ 

ألــم يف الــدرك األســفل مــن النــار ، حلــول فيــه حيلــون فيــه وال خيرجــون منهــا ؛ والــدرك مبعــىن املكــان األســفل الــذي 

وال يعـين ذلـك أن غـريهم ال يكونـوا فيـه لكـن هـم فيـه يقـني وأمـا غـريهم  (( األسفل مـن النـار )) ليس دونه شيء ،

اخلطـاب ملـن ؟ إمــا  (( ولـن تجــد لهـم نصـيرا )) (( لـن تجــد ))فيحتمـل أن يكونـوا فيـه وأن يكونـوا فيمــا فـوقهم ؛ 

(( فـي الـدرك )) ، (( ي قـراءة: للرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وإما لكل من يصح توجيه اخلطاب إليه ؛ وعنـد

(( في الدرك األسفل من النار ولـن تجـد لهـم يعين فتح الراء بدال عن سكوا وهي قراءة سبعية ؛ في الدرك )) 

(( إن المنـافقين فوائـد اآليـة الكرميـة:  أي لن جتـد هلـم مـن مينـع العـذاب عـنهم وينصـرهم يف هـذه احلـال . نصيرا ))

يف هـذه اآليـة الكرميـة مـن الفوائـد: دليـل علـى أن املنـافقني  . ولن تجد لهـم نصـيرا )) في الدرك األسفل من النار

ومـــن فوائـــدها: أن النـــار دركـــات ،  . (( إن المنـــافقين فـــي الـــدرك األســـفل مـــن النـــار ))مـــن أهـــل النـــار ؛ لقولـــه: 

ا: أن هـؤالء املنـافقني ومـن فوائـده والدرك كما قلنا مكان مهلك ؛ فكل مكان أنزل مما فوقه حسب شدة العقوبـة .

؛ وهــل يعــين هــذا أن غــريهم ال يشــاركون ؟ ال ، قــد يشــاركون ؛ لكننــا جنــزم أن املنــافقني يف يف الــدرك األســفل منهــا 



ومـن فوائـدها: أنـه ال ناصـر للمنـافقني ؛  الدرك األسفل وأن ما سواهم فال نعرف قد يكونـون فيـه وقـد ال يكونـون .

(( مويــل واخلــداع ؛ لكــن يف اآلخــرة لــن ينتصــروا ولــن جيــدوا مــن ينصــرهم ؛ لقولــه: يف الــدنيا قــد ينتصــرون بســبب الت

(( إال الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باهللا وأخلصـوا ديـنهم هللا تفسري اآلية الكرمية:  ولن تجد لهم نصيرا )) .

مـن النفــاق أي رجعــوا  (( إال الـذين تــابوا )) . عظيمــا )) أجــرا المـؤمنين اهللا يــؤت وســوف المـؤمنين مــع أولئـك

أي إعمــاهلم أصــلحوها ، بـدل مــا كــانوا مفســدين  (( وأصـلحوا ))مـن النفــاق إىل خــالص اإلميـان وصــريح اإلميــان ؛ 

فـإذا أصـلحوا بـدل أن   (( أال إنهـم هـم المفسـدون ))كانوا مصلحني ؛ ألنـه سـبق يف سـورة البقـرة قـول اهللا تعـاىل: 

اعتصــموا بــه أي توكلــوا عليــه ومل يلجئــوا إىل غــريه ؛ ألن  تصــموا بــاهللا ))(( واعكــانوا مفســدين فهــذا شــرط الثــاين ؛ 

املنافقني من ديدم الرجوع إىل الكفار وتعظيم الكفـار واالعتصـام ـم ؛ فهنـا يعتصـمون بـاهللا بـدال عـن اعتصـامهم 

كا بـه ، وقـد سـبق أن دينهم أي عبادم هللا عزوجل فلـم جيعلـوا مـع اهللا شـري (( وأخلصوا دينهم هللا ))بالكافرين ؛ 

: (( فأولئــك مــع مــن صــفات املنــافقني أــم كــانوا يــراءون النــاس فــإذا أزالــوا هــذه اخلصــلة وأخلصــوا ديــنهم هللا قــال

: التوبـة مــن الوصـف األول ؛ ومنزلـة املــؤمنني إال ـذه األوصـاف األربعــةفلـن يصـلوا إىل درجــة املـؤمنني  المـؤمنين ))

(( الثالثة: االعتصام باهللا ؛ والرابعة: إخـالص الـدين هللا ، أخلصـوا ديـنهم هللا ؛ قـال: النفاق ؛ والثانية: اإلصالح ؛ و 

مل يقـل: وسـوف يـؤتيهم ، بـل  (( وسوف يؤت اهللا المؤمنين أجـرا عظيمـا ))مث قـال:  . فأولئك مع المؤمنين ))

ســتحقوا هــذا الوعــد علــى قــال: (( ســوف يــؤت اهللا املــؤمنني )) ليشــملهم وغــريهم وليكونــوا هــم ضــمن املــؤمنني ومل ي

 تـــابوا الـــذين (( إالفوائـــد اآليـــة الكرميـــة:  . (( ســـوف يـــؤت اهللا المـــؤمنين أجـــرا عظيمـــا ))انفـــرادهم ؛ بـــل قـــال: 

 عظيمـا )) أجـرا المؤمنين اهللا يؤت وسوف المؤمنين مع فأولئك هللا دينهم وأخلصوا باهللا واعتصموا وأصلحوا

يف هذه اآلية: أن املنافق تقبل توبته ؛ لكـن لـن يكـون مـع املـؤمنني حـىت يصـف بالصـفات األربعـة ؛ وهـذه املسـألة  .

اختلف فيها العلماء رمحهم اهللا فقال بعض العلماء: لن تقبل توبة املنافق ؛ ألنه مل يبدوا منـه إال اإلسـالم ، أصـلهم 

قــالوا إــم آمنــوا وتركــوا النفــاق فهــذا هــو مــا كــانوا يقولونــه بــاألول فــإذا  (( إذا لقــوا الــذين آمنــوا قــالوا آمنــا ))هــم 

وجــل يــوم  وينكــرون النفــاق ؛ وعلــى هــذا فــال تقبــل تــوبتهم بــل يقتلــون وأمــرهم إىل اهللا ، إذا كــانوا صــادقني فــاهللا عــز

ن الصـــحيح أن بصـــدقهم ؛ وأمـــا إذا كـــانوا كـــاذبني فلهـــم النـــار لكننـــا حنـــن يف الـــدنيا ال نقبـــل تـــوبتهم ؛ ولكـــ القيمـــة

توبتهم مقبولة إال أنه حترى فيها ما ال يتحرى فيمن كفره صـريح ؛ ألن مـن كفـره صـريح يصـرح إمـا كـافر وإمـا مـؤمن 

ـــا وراجعـــا . وال يظهـــر أنـــه مـــؤمن وهـــو كـــافر ؛ لكـــن ـــافق ؛ وهلـــذا البـــد أن نتحـــرى و ... ذاهب ـــبالء هـــو املن ومـــن  ال

اده ، وال تكفـي التوبـة اـردة البـد مـن إصـالح مـا أفسـد ؛ وبنـاء فوائدها: أنه البد ملن أفسـد أن يصـلح مقابـل إفسـ

علــى ذلــك قــال بعــض العلمــاء إن املبتــدع ال توبــة لــه ؛ ملــاذا ؟ ألنــه أفســد أممــا تــدعوه علــى بدعتــه فمــن يصــلح هــذه 



عليـه األمم ؟ وعلى هذا فال توبة له ؛ ولكن الصحيح أن له توبة وأن إصالحه ما أفسد أن يعلـن الرجـوع عمـا كـان 

مــن الفســاد وأن يــدعوا إىل اإلصــالح ؛ وهلــذا يقــال إن أبــا احلســن األشــعري رمحــه اهللا ملــا تــاب مــن االعتــزال قــام يــوم 

اجلمعــة علــى الكرســي ووضــع عمامتــه وقــال أمــا بعــد ! فمــن عــرفين فمــن عــرفين ومــن مل يعــرفين فأنــا فــالن ، مث صــرح 

توبتــه مقبولــة ؛ ملــاذا ؟ ذا الرجــل الــذي كــان مبتــدعا معتزليــا برجوعــه عــن االعتــزال وصــار يــرد علــى املعتزلــة ؛ فمثــل هــ

ومــن فوائــدها: أن مــن كـــان  ألنــه أصــلح مــا أفســد ؛ وهلــذا كــان خطــر البدعــة عظيمــا ملــا حيصــل فيــه مــن الفســاد .

معتصـــما بغـــري اهللا فـــإن مـــن حتقيـــق توبتـــه أن يعـــدل عـــن االعتصـــام بغـــري اهللا إىل االعتصـــام بـــاهللا ؛ ألن الـــداء يـــداوى 

  لدواء املقابل ، فاالعتصام بغري اهللا شرك يداوى مباذا ؟ باالعتصام باهللا عزوجل ؛ لكل داء دواء يناسبه .با

واملنــافقون عنــدهم إشـــراك (( وأخلصــوا ديــنهم هللا )) ومــن فوائــدها: أن مــن متــام التوبــة إخــالص املشــرك ؛ لقولــه: 

ها: أن من اتصـف ـذه الصـفات فإنـه يكـون مـع املـؤمنني ومن فوائد ألم يراءون الناس وال يذكرون اهللا إال قليال .

ولـو كـان قبـل ذلـك منافقـا ؛ ألن هـذه الصـفات ... مــن النفـاق إىل اإلميـان ، فهـذه معيـة املـؤمنني الشـك أـا منزلــة 

(( ومــن يطــع اهللا والرســول فأولئــك مــع الــذين أنعــم اهللا علــيهم مــن النبيــين والصــديقين عاليــة كمــا قــال تعــاىل: 

(( وسـوف يـؤت اهللا ومن فوائدها: وعد املـؤمنني مبـا هـو أصـدق الوعـود ، وهـو قولـه:  ) .اء والصالحين )والشهد

أجـرا أي ثوابـا ؛ ومسـى اهللا الثـواب أجـرا تفضـال منـه كأنـه مبنزلـة أجـرة األجـري الـيت البـد أن  المؤمنين أجرا عظيمـا ))

يعطى إياه ، وهذا التزام من اهللا سبحانه وتعاىل التزم فيه على نفسه أن يثيـب املـؤمنني األجـر العظـيم ، وهـذا األجـر 

عمــل عمــال صــالحا مــن ذكــر أو أنثــى وهــو (( مــن العظــيم يكــون يف الــدنيا ويكــون يف اآلخــرة ، قــال اهللا تعــاىل: 

 يفعــل (( مـاتفســري اآليـة الكرميــة:  . فلنحيينـه حيــاة طيبـة ولنجــزينهم أجـرهم بأحســن مـا كــانوا يعملـون ))مـؤمن 

(( مـــا يفعـــل اهللا بعـــذابكم إن شـــكرتم . مث قـــال:  عليمـــا )) شـــاكرا اهللا وكـــان وآمنـــتم شـــكرتم إن بعـــذابكم اهللا

أي أنكـم إذا شـكرمت اهللا عزوجـل  (( إن شـكرتم )) بعـذام يعـين أي شـيء يفعلـه اهللا ما هنـا اسـتفهاميةوآمنتم )) 

علــى نعمــه وقمــتم بطاعتــه وآمنــتم فــإن اهللا لــن يعــذبكم ؛ ألنكــم ال تســتحقون العــذاب حســب وعــده ، فــأي شــيء 

    . (( وكان اهللا شاكرا عليما ))يفعله اهللا بكم إذا قمتم بشكره واإلميان به ؟ 

    

 


